
 االلتزام منهج حياة.
تحدد قواعد سلوك .NIKE, Inc الحد األدىن للمعايري التي نتوقع أن يفي بها كل مصنع أو منشأة توريد. ونحن 
نتوقع من كل املوردين الذين يعملون معنا مشاركتنا يف التزامنا بتحقيق الرفاهية للعمل باإلضافة إىل استخدام 

املوارد بشكل يتحىل باملسؤولية والفاعلية. إننا نسعى إىل التعامل مع املوردين الذين يظهرون الريادة فيام يتعلق 
باملسؤولية الخاصة بالرشكات والذين يسعون إىل تجاوز مجرد الحد األدىن من املعايري. 
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معايري قواعد السلوك

 االلتزام منهج حياة.
الحد األدىن من املعايري التي تطبقها الرشكة

يف رشكة نايك، نحن نؤمن بأنه عىل الرغم من أنه ليس لدينا خط نهايئ لطموحاتنا، إال 
أننا منتلك خطًا واضًحا للبداية.

وتحدد قواعد السلوك هذه الحد األدىن للمعايري التي نتوقع أن يفي بها كل مصنع أو 
منشأة.

ويعد هذا الحد األدىن من املعايري جزًءا ال يتجزأ من إسرتاتيجيات التوريد الخاصة 
برشكة .NIKE, Inc وكيفية تقييمنا لألداء األسايس للمصنع وتحديد املوردين الذين سوف 

تستمر رشكة نايك يف العمل وتنمية أعاملنا معهم. 

توقعاتنا
نحن نتوقع من كل املوردين العاملني معنا مشاركة التزام رشكة نايك بأهداف 

 احرتام حقوق العامل مع العناية بشكل خاص بنقاط الضعف واالحتياجات الفريدة 
ملجموعات املوظفني مثل النساء واملهاجرين والعامل املؤقتني، باإلضافة إىل تطوير 
رفاهية العامل واملجتمعات وتقليل النفايات التي تنتجها الرشكة واستخدام املوارد 

بشكل يتحىل باملسؤولية والكفاءة، مع العمل عىل تقليل استهالك الكربون مبا 
يتوافق مع األهداف الدولية املتعلقة باملناخ. 

وتعطي إسرتاتيجية التوريد الخاصة بالرشكة األولوية للموردين الذين يظهرون 
الريادة املؤكدة فيام يتعلق باملسؤولية الخاصة بالرشكات واالستدامة والذين 

يسعون إىل تجاوز مجرد الحد األدىن من املعايري، كام أنها تفضلهم. وكجزء من 
إسرتاتيجية النمو الخاصة بالرشكة، نحن نسعى إىل التعامل مع الرشكاء الذين 

يقومون بتطوير أنظمة إدارة مرنة وذكية تتيح لهم القدرة عىل دفع منو األعامل 
املستدامة قدًما من خالل تقليل تأثريات هؤالء الرشكاء عىل البيئة ودعم ثقافة 

سالمة قوية وتطوير قوة عمل ملتزمة باملشاركة وتحظى بالتقدير. 

رؤية الرشكة للرشاكة
تدرك رشكة نايك أن تحقيق رؤية الرشكة فيام يخص استخدام سلسلة إمداد 

أصغر حجاًم وأكرث خرضًة وعدالًة يتطلب زيادة التعاون والعمل املشرتك ليس 
فقط مع املوردين العاملني مع الرشكة ولكن مع كل املساهمني املشاركني يف 
سلسلة اإلمداد. ونحن نؤمن بأن الرشاكات املعتمدة عىل الشفافية والتعاون 

واالحرتام املتبادل تعد جزءًا ال يتجزأ من تحقيق ذلك. وسوف نتشارك مع 
املوردين العاملني معنا أثناء االستمرار يف توسيع نطاق املشاركة مع املجتمع 

املدين والنقابات والحكومات ومع الجهات األخرى العاملة يف نفس املجال الذي 
نعمل به وما يتجاوز ذلك من أجل التأثري بخلق تغيري منهجي يف ظروف العمل 

والصحة والسالمة والبيئة يف الدول التي نعمل بها. 

االحرتام 

التوظيف تطوعي
ال يستخدم املورد العاملة القرسية، مبا يف ذلك العامل من السجناء أو العامل بالسخرة 

أو العامل املستعبدين أو أي شكل آخر من أشكال العاملة القرسية. ويكون املورد 
مسؤوالً عن رسوم األهلية للتوظيف لكل العامل، مبا يف ذلك رسوم التعيني يف الرشكة.

الحد األدىن لعمر املوظفني 16 عاًما أو أكرث
يكون الحد األدىن لعمر املوظفني لدى املورد 16 عاًما عىل األقل أو ما يتجاوز عمر إكامل 

التعليم اإللزامي أو عمر العمل القانوين يف الدولة، أيهام يكون أعىل. ويجب أال يتم 
استخدام املوظفني الذين يقل عمرهم عن 18 عاًما يف ظروف عمل تتسم بالخطورة.

املورد يوفر بيئة تخلو من التمييز 
يجب أال يتعرض الرجال والنساء العاملون لدى املورد للتمييز يف التوظيف، 
مبا يف ذلك التعيني أو املكافآت أو الرتقيات أو االنضباط، عىل أساس النوع أو 
الجنس أو الدين أو العمر أو اإلعاقة أو التوجه الجنيس أو الحمل أو الحالة 

االجتامعية أو الجنسية أو الرأي السيايس أو االنتامء للنقابات التجارية أو 
األصل االجتامعي أو العرقي أو أي حالة أخرى من الحاالت املحمية مبوجب 

القوانني السارية يف الدولة. يتلقى النساء والرجال رواتب متساوية مقابل 
األعامل ذات القيمة املتساوية.

احرتام حرية االنتامء إىل النقابات والتفاوض الجامعي
يدرك املورد حقوق املوظفني فيام يتعلق بحرية االنتامء إىل النقابات والتفاوض 

الجامعي ويحرتم تلك الحرية. وعندما يكون الحق يف حرية االنتامء إىل النقابات 
والتفاوض الجامعي محظورًا مبوجب أحكام القانون، يسمح املورد بتطوير وسائل 

موازية ملنح املوظفني الحرية واالستقاللية فيام يتعلق باالنتامء إىل النقابات والتفاوض.

النزاهة

لن يتم التسامح إزاء التحرش وإساءة التعامل مع اآلخرين 
يجب أن يتم التعامل مع موظفي املورد بكل احرتام وكرامة. ويجب أال يتم تعريض 

املوظفني للتحرش أو إساءة التعامل البدين أو الجنيس أو النفيس أو اللفظي. 

عدم اإلفراط يف عدد ساعات العمل
يجب أال يطلب املوردون من العامل العمل لعدد ساعات أطول من ساعات العمل 

والساعات اإلضافية املسموح بها مبوجب قانون الدولة التي يعمل بها املوظفون. 
ويجب أال يتجاوز عدد ساعات العمل العادية يف األسبوع 48 ساعة. يجب أن يسمح 
املوردون للعامل بالحصول عىل راحة ملدة 24 ساعة متتالية عىل األقل كل سبعة أيام. 

ويجب أن يكون كل العمل اإلضايف باالتفاق والرتايض. لن يطلب املورد من العامل 
العمل لوقت أضايف بشكل منتظم، كام يقوم بتعويض العامل عن كل الوقت اإلضايف 

بسعر متميز. بخالف الظروف االستثنائية، يجب أال يتجاوز إجاميل عدد ساعات 
العمل العادية واإلضافية يف األسبوع 60 ساعة.

دفع املكافآت يف الوقت املحدد
يقر املورد بأن كل موظف، سواء كان ذكرًا أو أنثى، له الحق يف الحصول عىل املكافآت 
مقابل أسبوع العمل العادي مبا يكفي للوفاء باالحتياجات األساسية للموظف ومبا يوفر 

له بعض الدخل الفائض. يجب أن يحصل موظفو املورد عىل األقل عىل الحد األدىن 
لألجر الذي تفرضه قوانني الدولة، أو األجر السائد، أيهام أعىل، كام يجب أن يحصل 

املوظفون كذلك عىل االمتيازات املقررة قانونيًا، مبا يف ذلك العطالت واإلجازات والفصل 
القانوين من الرشكة عند انتهاء التوظيف. يجب أال تكون هناك أي خصومات انضباطية 

تأديبية من الراتب. عندما ال تفي املكافآت باالحتياجات األساسية للموظفني وال توفر 
لهم بعض الدخل الفائض، يتعني عىل املورد أن يضع إسرتاتيجيات للوصول إىل التعويض 

الذي يفي بذلك بصورة تدريجية مع اإلعالن عنها وتنفيذها.
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االستدامة

إدراك قيمة املياه
يقلل املوردون من استهالك املياه العذبة ويقومون برصف مياه الرصف مبا يتوافق 

مع القوانني واللوائح املحلية ذات الصلة ومعايري رشكة نايك. يبذل املوردون قصارى 
جهدهم للحفاظ عىل املياه بشكل جيد من خالل فهم وإدارة مخاطر املياه التي 

يتعرض لها املوردون والرتويج للتقليل املستمر واالستخدام الفعال للمياه يف العمليات 
التي يقوم بها املورد.

يتم الحد من إنتاج النفايات ويتم التعامل معها بالشكل املناسب 
يقوم املورد، بالشكل املناسب، بفصل وإدارة ونقل والتخلص من كل النفايات الصلبة / 
الخطرية مبا يتوافق مع اللوائح املحلية ومعايري رشكة نايك. ويجب أن يحصل عىل كل 
التصاريح املطلوبة مع التحقق من أن املوردين الذين يتعاملون مع النفايات الصلبة / 

الخطرية مؤهلون بالشكل املناسب وحاصلون عىل التصاريح املناسبة. يقوم املورد 
بقياس وتحسني فاعلية املوارد وعمليات إعادة التدوير التي تضفي املزيد من القيمة 

بشكل مستمر. 

الحد من استهالك الطاقة والكربون 
يتم االحتفاظ بسجالت رشاء الطاقة والكهرباء ويتم تنفيذ أفضل املامرسات عىل 

أنظمة الطاقة الرئيسية. يبذل املورد قصارى جهده للعثور عىل أساليب موفرة للتكلفة 
لتحسني كفاءة الطاقة وتتبع وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام مصادر الطاقة 

املتجددة متى أمكن.

الحد من تأثريات االنبعاثات التي يتم إطالقها يف الهواء
يتم تحديد االنبعاثات التي يتم إطالقها يف الهواء من املواد الكيميائية العضوية 

املتطايرة واأليروسول واملواد املسببة للتآكل والجسيامت واملواد الكيميائية املستنفدة 
لطبقة األوزون واملنتجات الثانوية لالحرتاق الناتجة عن العمليات ومراقبتها بصورة 

روتينية والتحكم فيها ومعالجتها وفًقا لقوانني دولة التصنيع قبل ترصيفها. يقوم املورد 
بعمليات مراقبة روتينية ألداء أنظمة التحكم يف االنبعاثات يف الهواء لديه.

يتم التحكم يف املواد الكيميائية بالشكل املناسب 
يتبع املورد منهجية متسقة وفعالة لتقييد إدارة املواد، يدعمها برنامج فعال وملتزم 

باملعايري القانونية إلدارة املواد الكيميائية. ويحدد الربنامج بوضوح املخاطر الكيميائية 
عىل العامل والبيئة واملستهلكني ويحد منها عن طريق تنظيم التعامل مع املواد 

الكيميائية وتخزينها واستخدامها ورشائها والتخلص منها بشكل يتحىل باألمان.

النشاط

يتم تنفيذ القواعد بشكل كامل
كرشط من رشوط مامرسة األعامل التجارية مع رشكة نايك، يجب عىل املورد تنفيذ 

هذه القواعد ومعايري قيادة القواعد املرافقة لها وكذلك القوانني املعمول بها ودمجها 
يف أعامله، مبا يف ذلك تطوير أنظمة إدارة فعالة وتقدميها للتحقق واملراقبة. يجب عىل 
املورد نرش هذه املدونة، باللغة )اللغات( التي يستخدمها موظفيه يف جميع مساحات 

العمل الرئيسية، وأن يقوم بتدريب املوظفني عىل حقوقهم والتزاماتهم عىل النحو 
املحدد يف هذه املدونة وقانون الدولة املعمول به؛ وضامن امتثال أي من املوردين 

الفرعيني الذين ينتجون املنتجات التي تحمل عالمة نايك التجارية أو العالمات 
التجارية التابعة لها.

يتم توفري التوظيف املعتاد
يتبنى املورد ويلتزم بالقواعد والرشوط الخاصة بالتوظيف والتي تحرتم موظفيه 

وتحمي حقوقهم مبوجب قوانني ولوائح الدولة والعمل الدويل والضامن االجتامعي 
من ناحية أو املتطلبات الواردة يف هذه القواعد من ناحية أخرى، أيها تكون أكرث 

رصامة. يجب أن يتم تنفيذ العمل عىل أساس عالقة التوظيف املعرتف بها والتي يتم 
تأسيسها من خالل القوانني واملامرسات السائدة يف الدولة. يجب أال يستخدم املورد 
أي شكل من أشكال ترتيبات العمل يف املنزل من أجل إنتاج املنتجات التي تحمل 

عالمة نايك التجارية أو العالمات التجارية التابعة لها.

األمان

مكان عمل آمن
يوفر املورد بيئة مكان عمل آمن ويتخذ الخطوات الرضورية ملنع وقوع الحوادث 
واإلصابات الناجمة عن العمل أو املرتبطة به أو التي تحدث يف سياقه أو نتيجة 

لتشغيل منشآت املورد. يجب أن يتوفر لدى املورد أنظمة تكتشف املخاطر املحتملة 
لسالمة كل املوظفني وتتجنبها وتستجيب لها.

 مساكن العامل واملقاصف ورعاية األطفال 
املنشآت تتمتع بالصحة واألمان

تكون كل املنشآت التي يقوم املورد بتشغيلها، مبا يف ذلك تلك السكنية واملتعلقة 
بتناول الطعام ورعاية األطفال، آمنة وصحية وتوفر الصحة الشخصية. يجب أن تلتزم 

املنشآت، مبا يف ذلك منشآت رعاية األطفال، بالقوانني السارية يف الدولة أو معايري 
رشكة نايك املناسبة والتي تغطي إنشاء املباين والصحة والسالمة. يجب أن يتوفر لدى 
املوردين أنظمة إدارة أمان قوية سارية من أجل تقليل أو الحد من مخاطر السالمة 

والصحة املتعلقة بتشغيل املنشآت غري التصنيعية تلك.

املبنى مناسب للغرض منه
يجب أن يتم إنشاء مبنى العميل وهياكل تحمل األحامل لديه وفًقا لقوانني 
دولة التصنيع أو موافقات الهندسة املدنية أو اإلنشائية املعتمدة أو املعايري 

الدولية. ال يُسمح باإلشغاالت متعددة االستخدامات للمباين.

هناك خطط للحريق والطوارئ يجري تطبيقها 
يطبق املوردون خطط إجراءات ملنع الحريق والتعامل مع الطوارئ من أجل حامية 

العامل أثناء عمليات العمل العادية وأثناء مواقف الطوارئ. يقوم املورد بتوفري أنظمة 
إنذار إلعالم العامل بحدوث حاالت الطوارئ ومسارات الخروج اآلمن عندما يضطر 
العامل إىل مغادرة املبنى باإلضافة إىل مواقع اإليواء اآلمنة عندما يلزم عىل املوظفني 

البقاء داخل املبنى أثناء حاالت الطوارئ.

تتم السيطرة عىل مخاطر الصحة والصحة الشخصية املهنية
يتوقع املوردون ويدركون ويقومون بتقييم مخاطر الصحة والصحة الشخصية املهنية 

والسيطرة عليها يف مكان العمل. يستخدم املوردون أساليب املراقبة والتحليل الروتينية 
لتحديد التأثريات الصحية املحتملة للمخاطر التي تكون موجودة يف مكان العمل. 
يجب أال يتم تعريض املوظفني للمخاطر الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية مبا 

يتجاوز حدود التعرض املهني.

 االلتزام منهج حياة.
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